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Prva obravnava
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ______________ sprejel naslednji

ODLOK
o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
v obdobju finančne perspektive 2014 – 2020

1. člen
V 4. členu Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni
občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014 – 2020 (Uradni list RS, št.
66/14) se spremeni 2. točka, in sicer tako da se glasi:
»2. Kategorijo mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljnjem besedilu: MSP) v skladu s
Prilogo 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17.6.2014 sestavljajo podjetja, ki
imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR, in sicer:
- kot mikro podjetje se opredeljuje tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni
promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR;
- kot malo podjetje se opredeljuje tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni
promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR ter
- kot srednje podjetje se opredeljuje tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni
promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
43 milijonov EUR.«
Dosedanji 3. in 4. točka se črtata.
V besedilu dosedanje 5. točke, ki je postala 3. točka, se besedilo »druge do četrte«
nadomesti z besedo »prejšnje«.
Dosedanji 6. in 7. točka postaneta 4. in 5. točka.
2. člen
V 5. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru spodbujanja prijav podjetij povezanih v strateško razvojna inovacijska
partnerstva na razpise iz evropskih skladov je upravičenec podjetje, ki v imenu strateško
razvojnega inovacijskega partnerstva poda prijavo na razpis in ima sedež ali poslovno
enoto bodisi v Primorskem tehnološkem parku bodisi v Mestni občini Nova Gorica.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

3. člen
V prvem odstavku 8. člena se na koncu besedila 6. točke pika nadomesti z vejico in doda
nova 7. točka, ki se glasi:
»7. spodbujanje prijav podjetij povezanih v strateško razvojna inovativna partnerstva na
razpise iz evropskih skladov.«
4. člen
Za 34. členom se doda se novo 7. podpoglavje in členi 34.a, 34.b, 34.c in 34.d, ki se
glasijo:
»7. Spodbujanje prijav podjetij povezanih v strateška razvojna inovativna
partnerstva na razpise iz evropskih skladov
34.a člen
(namen sofinanciranja)
Namen ukrepa je, preko sofinanciranja stroškov prijav v strateško razvojna inovativna
partnerstva povezanih podjetij in razvojno raziskovalnih organizacij, spodbuditi pripravo
skupnih razvojnih projektov in okrepiti raziskovalno razvojno inovacijsko sodelovanje
sicer neodvisnih subjektov (gospodarstva in razvojno raziskovalnih organizacij).
34.b člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški za prijave na razpise iz evropskih skladov v strateško razvojna
inovativna partnerstva povezanih podjetij in razvojno raziskovalnih organizacij so
izključno direktni stroški, nujni in vezani na prijavo, ki so dejansko nastali in za katere ima
prijavitelj ustrezna dokazila oz. dokumentacijo.
(2) Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi
tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja.
34.c člen
(višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja
sredstev)
(1) Skupna višina sredstev ne sme presegati 80% vrednosti upravičenih stroškov prijave
na razpis. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
34.d člen
(upravičenci)
Upravičenci do sredstev so podjetja, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju
Mestne občine Nova Gorica ali Primorskega tehnološkega parka in v imenu v strateško
razvojna inovativna partnerstva povezanih podjetij in razvojno raziskovalnih organizacij
oddajo prijavo na razpis iz evropskih skladov.«.

5. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-5/2014Nova Gorica,

Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 007-5/2014
Nova Gorica, 11. januarja 2017
OBRAZLOŽITEV
predloga Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih
spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
v obdobju finančne perspektive 2014 – 2020

1) Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembi in
dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Mestni občini Nova Gorica za obdobje finančne perspektive
2014-2020 (v nadaljevanju: predlog odloka)
Za sredstva, ki se dodeljujejo iz naslova finančnih spodbud za razvoj podjetništva se
uporabljajo predpisi s področja državnih pomoči. Področje dodeljevanja finančnih pomoči
za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Nova Gorica ureja Odlok o dodeljevanju
finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica za obdobje
finančne perspektive 2014-2020 (v nadaljevanju: obstoječi odlok), ki je bil sprejet in
usklajen s predpisi s področja državnih pomoči v letu 2014.
Na predlog odbora za gospodarstvo predlagamo dodaten ukrep, in sicer »spodbujanje
prijav podjetij povezanih v strateška razvojna inovativna partnerstva na razpise iz
evropskih skladov«.
Namen ukrepa je okrepiti sodelovanje sicer neodvisnih subjektov (gospodarstva,
raziskovalno razvojnih organizacij in drugih relevantnih razvojnih subjektov), ki delujejo
na posameznem področju. Mestna občina Nova Gorica želi nadalje tako povezane
subjekte spodbuditi k prijavam na razpise iz evropskih skladov. Za obdobje finančne
perspektive 2014-2020 je že nekaj odprtih aktualnih razpisov (javni razpis za izbor
operacij na prioritetnih področjih pametne specializacije). Pri kandidaturi za evropska
sredstva je priprava projektov relativno zahtevna in zahteva visoka finančna sredstva,
stroški pa kljub uspešni kandidaturi bremenijo upravljavca. V ta namen podjetja
potrebujejo tudi finančne spodbude v obliki sofinanciranja stroškov, ki bodo nastali ob
prijavah. S predlaganim ukrepom bodo podjetja lažje izkoristila možnost črpanja
evropskih sredstev, izpeljavo strateških naložb, ki jih brez teh sredstev verjetno ne bi
mogla izvesti.
2) Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom predloga odloka:
S predlagano spremembo v 1. členu predloga odloka se usklajuje opredelitev mikro,
malih in srednje velikih podjetij s Prilogo 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17.6.
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov
107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26.6.2014).

S predlaganim novim ukrepom pa se želi okrepiti sodelovanje in povezovanje med
akademsko in gospodarsko sfero ter omogočiti lažjo dostopnost do črpanja evropskih
sredstev in skupnih razvojni naložb
3) Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem
področju:
Pravne podlage:
 Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12)



Uredba Komisije ES št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis«
(Uradni list EU L 352/1, z dne 24.12.2013)
Priloga 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17.6. 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov
107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26.6.2014, str. 1)

Načela:
 spodbujanje sodelovanja med gospodarsko in akademsko sfero
 omogočanje skupnih investicijski in razvojnih naložb
4) Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S predlagano rešitvijo bomo spodbudili sodelovanje in povezovanje med gospodarsko in
akademsko sfero ter omogočili lažjo dostopnost do evropskih sredstev in posledično
skupnih razvojnih naložb. S sofinanciranjem prijav povezanih podjetij na razpise iz
evropskih skladov bomo spodbudili investicije v razvoj novih proizvodov in/ali storitev z
visoko stopnjo dodane vrednosti.

5) Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
Ob sprejetju predloga odloka bo za Mestno občino Nova Gorica nastala dodatna
materialna obveznost. V sprejetem Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica
za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) je predvidenih 20.000 EUR za sofinanciranje
izvedbe predlaganega ukrepa.
6) Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:
Skladno z veljavnimi predpisi urejanja državnih pomoči je besedilo predpisa, na
podlagi katerega se dodeljuje državna pomoč, potrebno predložiti Ministrstvu RS
za finance, ki izda mnenje o njegovi skladnosti s pravili na področju državnih
pomoči.

Ker želimo čim prej pričeti s postopkom javnega razpisa predlagamo krajši vacation legis
od običajnega 15- dnevnega in sicer naslednji dan po objavi.

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi predlog
odloka obravnava in sprejme.

Matej Arčon
ŽUPAN
Pripravili:
Martina Remec Pečenko
Vodja Oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Tatjana Gregorčič
vodja službe za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

